
 

 
 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol - 
Hysbysiad Preifatrwydd 

 

© Crown Copyright 2015    ISBN  Number: 978-1-4734-5818-5 
 

Cymunedau Gwledig Llywodraeth 
Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 

2014-2020 
 



Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop – Diogelu Data – Hysbysiad Preifatrwydd 

Rhif y Fersiwn: 1 
Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2018 
Cyhoeddwyd gan: Lywodraeth Cymru 2 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol: Hysbysiad Preifatrwydd 
 
1.1 Mae’r hysbysiad hwn yn esbonio sut y bydd Llywodraeth Cymru’n defnyddio’r 

wybodaeth y byddwch yn ei rhoi ar y ffurflen gais a ddefnyddir mewn cysylltiad â’ch 
cais am gymorth o dan raglenni Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen 
Datblygu Gwledig Cymru 2014 – 2020. Bydd yn esbonio hefyd sut y bydd 
Llywodraeth Cymru’n prosesu ac yn defnyddio’ch data personol a’ch hawliau o dan y 
Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. 
 
Rheolydd data’r wybodaeth a gyflwynir fel rhan o’ch cais yw Llywodraeth Cymru, 
Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ. 

 
Swyddog diogelu data’r un wybodaeth yw’r Swyddog Diogelu Data, Llywodraeth 
Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. 
E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales 
 
1.2 Bydd Llywodraeth Cymru’n prosesu ac yn rheoli’r wybodaeth y byddwch yn ei 

rhoi iddi yn unol â’i hymrwymiadau a’i dyletswyddau o dan y Rheoliadau Ewropeaidd 
canlynol: 
 

 Rheoliad y Cyngor (UE) Rhif 1303/2013 
 

 Rheoliad y Cyngor (UE) Rhif 1305/2013 
 

 Rheoliad y Cyngor (UE) Rhif 1306/2013 
 

 Rheoliad Comisiynu (UE) Rhif 640/2014 
 

 Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 807/2014 
 

 Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 808/2014 
 

 Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 809/2014  
 

 Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (UE) Rhif 679/2016 
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Bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio gan fwyaf i brosesu ac asesu ceisiadau am 
gymorth ariannol.  Ond, caiff Llywodraeth Cymru ddefnyddio’r wybodaeth hefyd at 
bwrpasau eraill, a fydd yn cynnwys y rheini sy’n gysylltiedig â’i swyddogaethau a’i 
dyletswyddau o dan Bolisi Pysgodfeydd Cyffredin y Gymuned Ewropeaidd, a gyda ei 
hymrwymiadau amgylcheddol statudol. 
 
1.3 Sail cyfreithlon y gwaith prosesu hwnnw yw bod ei angen er gwneud tasg a wneir 

wrth arfer yr awdurdod swyddogol a freinir yn Llywodraeth Cymru. 
 
1.4Mae Llywodraeth Cymru yn casglu data personol i nodi eich lleoliad a’ch 

busnes(au) fferm .  Nid yw Llywodraeth Cymru yn casglu unrhyw ddata o gategori 
arbennig.   
 
15. Caiff y data ei brosesu drwy broses awtomataidd o reolau busnes yn system 
“Programme and Project Information Management System” (PPIMS) y Swyddfa 
Cyllid Ewropeaidd Cymru.  Y Rhif Prosiect PPIMS yw y brif allwedd ar gyfer mwyafrif 
yr adroddiadau. 
 
1.6 Caiff eich gwybodaeth ei storio yn unol â Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) 

Rhif 908/2014, “Cadw Gwybodaeth am Gyfrifon”. 
. 
 
2. Rhesymau dros rannu data personol 
 

2.1 Mae deddfwriaeth yr UE yn nodi y bydd cymhwysedd yn dibynnu, ymhlith 
pethau eraill, ar gyfarfod gofynion Trawsgydymffurfio.  Mae'r asiantaethau sy'n 
ymwneud â gorfodi'r cyfarwyddebau hyn ac y gall Llywodraeth Cymru rannu 
gwybodaeth gyda yw: 
 

 Cyfoeth Naturiol Cymru 

 Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion 

 Y Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol 

 Awdurdodau Lleol Cymru 

 Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru 

 DEFRA 

 Swyddfeydd Amaethyddol Eraill Llywodraeth y DU  
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Gallai’r wybodaeth gael ei defnyddio at y dibenion canlynol: 
 

 trawsgydymffurfio a chroeswirio rhwng sefydliadau Llywodraethol i atal torri 
cynlluniau y  Polisi Amaethyddol Cyffredin. 

 cynhyrchu a chyhoeddi mapiau sy’n dangos y tir sydd wedi derbyn cymorth 
o dan gynlluniau y Polisi Amaethyddol Cyffredin  

 llunio adroddiadau o ddata o wahanol ffynonellau a/neu grynodebau 
ystadegol, ar gyfer eu cyhoeddi 

 llywio penderfyniadau sy’n gysylltiedig â newid polisi a chyllid gan gynnwys 
astudiaethau ymchwil a gynhelir ar ran Llywodraeth Cymru i’w helpu i 
Fonitro a Gwerthuso Cynlluniau Datblygu Gwledig 

 nodi perchnogion/defnyddwyr tir mewn argyfyngau, e.e. rheoli clefydau a 
rheoli achosion o dorri amodaul 

 diogelu budd ymgeiswyr mewn cadwraeth tir a materion a all godi yn sgil 
ymholiadau ynghylch ariannu  

 er mwyn i bartneriaid allu gwneud eu dyletswyddau cyfreithiol 

 datgelu gwybodaeth i awdurdodau rheoleiddio, fel Tollau a Chyllid Ei 
Mawrhydi, Awdurdodau Lleol a’r Heddlu 

 cyhoeddi gwybodaeth benodol ac ymateb i geisiadau am wybodaeth.  Am 
ragor o wybodaeth, gweler paragraffau J3.2-J3.3 yn y llyfryn hwn. 
 

 
3. Cyhoeddi gwybodaeth ac ymateb i geisiadau am wybodaeth 
 
3.1 Caiff yr wybodaeth ei rheoli a’i defnyddio gan Lywodraeth Cymru yn unol â’I 

hymrwymiadau a’i dyletswyddau o dan: 
 

 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 

 Deddfwriaeth Diogelu Data 

 Rheolaidau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 

 Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 908/2014 

 Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (UE) Rhif 679/2016 
 
3.2 Gall aelod o’r cyhoedd ofyn am gael gweld eich gwybodaeth, gan gynnwys 

gwybodaeth bersonol amdanoch. Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i Lywodraeth Cymru 
ryddhau gwybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth bersonol amdanoch, wrth ymateb i 
gais o’r fath. 
 
3.3 Mae Rheoliad y Comisiwn (CE) Rhif 908/2014 yn ei gwneud yn ofynnol i 

Lywodraeth Cymru gyhoeddi manylion o’r symiau sy’n cael eu talu i fuddiolwyr y 
Polisi Amaethyddol Cyffredin.  Y manylion a gyhoeddir fydd: 
 

 Ar gyfer yr holl fuddiolwyr ar wefan y gellir chwilio arni, a bydd yn cynnwys enw 
ac ardal y ffermwr/rheolwr tir, a manylion y symiau a’r cynlluniau y cafodd y 
cymhorthdal ei dalu ar ei gyfer. Fodd bynnag, ar gyfer y rhai sy’n derbyn llai na’r hyn 
sy’n cyfateb â €1,250 mewn cymhorthdaliadau ni fydd yr enw yn cael ei gyhoeddi.  
Caiff y data ei gyhoeddi yn flynyddol ar 31 Mai a bydd yn parhau i fod ar gael am 
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ddwy flynedd o’r dyddiad y caiff ei gyhoeddi.  Bydd yr wybodaeth ar gael ar wefan 
Defra ar : http://cap-payments.defra.gov.uk/Search_Cy.aspx 
 
 
4. Hawliau o dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 
 
4.1 Mae’r GDPR yn rhoi hawliau i unigolion o ran y data personol a ddelir amdanyn 

nhw.  Mae’r hawliau hynny’n cynnwys: 
 

 yr hawl i gael gwybod (yr hysbysiad hwn) 
 

 yr hawl i ofyn a chael copïau o’r data personol sydd gan Lywodraeth 
Cymru amdanynt, er y gall Llywodraeth Cymru wrthod gwneud hynny 
weithiau 
 

 yr hawl o dan rai amgylchiadau i atal neu ffrwyno gwaith prosesu data 
personol Llywodraeth Cymru 
 

 yr hawl, mewn amgylchiadau penodol, i ofyn am gywiro gwybodaeth 
anghywir 
 

 yr hawl o dan rai amgylchiadau i gael data wedi’u dileu (neu eu 
hanghofio). 

 
Os hoffech ymarfer unrhyw un o’ch hawliau o dan y GDPR, dylech gysylltu â 
Llywodraeth Cymru yn y cyfeiriad a roddir ar ddechrau’r hysbysiad hwn. 
 
4.2 Bydd hawl gan unigolion hefyd i ofyn i’r Comisiynydd Gwybodaeth, sy’n gorfodi 

ac yn cadw golwg ar y GDPR, farnu a fyddwn, wrth brosesu’ch gwybodaeth 
bersonol, yn debygol o gadw at amodau’r GDPR. Gellir cysylltu â’r Comisiynydd 
Gwybodaeth yn: 
 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, 2il Lawr, Churchill House, Churchill Way, 
Caerdydd, CF10 2HH, Ffôn: 029 2067 8400, Ffacs: 029 2067 8399, E-bost: 
wales@ico.org.uk 
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